Första utfrågningen i EU om e-röstning
TEXT

E-röstning för de EU-medborgare som bor utomlands

nades The Power to Vote:
Anywhere, Anytime. Det var
den första utfrågningen om
e-röstning i sitt slag i
EU-parlamentet i Bryssel.
Experter presenterade sina
erfarenheter från olika länder
och lade fram förslag på hur
e-röstning ska genomföras
med säkerställd rösthemlighet.

På bilden läser en
kortläsare av ett estniskt
ID-kort.

att rösta, sade
världen.
organisationen för utlandseuropéer. Syftet
med hearingen var att om alla deltagare var

städer de senaste fem åren. Enorma köer
ringlade fram kvarter efter kvarter med
människor som ville få lämna sin röst. I

verka för att det ska gå att rösta online, till

var liknande sitatuioner i andra länder
för utlandseuropéer som ville rösta i sitt
hemlands val.
Rumänien, Frankrike, Tyskland, Spanien,
Unga som engagerar sig i politiken, skulle

som näststörsta landet
efter Tyskland. Av dessa 80 europeiska

länder kräver fysisk närvaro när du röstar,
andra att du röstar på plats i ditt hemland.

timmar.

tutioner har intresse av att det kommande
valet 2019 får ett så högt röstdeltagande

framför allt:

Alternativ till fysisk röstning
som fortfarande är relativt okänt. I

Vad kommer du konkret att göra för att
utlandssvenskar ska kunna e-rösta?

Cecilia Wikström (L):

Anna Hedh (s): Vi lever i en alltmer
digitaliserad värld. Det kräver att den

sedan 2008, är ett föredöme för Sverige. Jag
har som en av mina prioriteringar att verka

Många rösträkningar har fallerat vid
poströstning, vilket Svenskar i Världen
har skrivit om. I folkomröstningen om

inskränks när de samtidigt använder sin rätt
till fri rörlighet inom EU.
Anna-Maria Corazza-Bildt (M):
Jag vill att alla svenskar ska på ett så enkelt
Europarlamentsvalen.

är det viktigt att understryka att en framtida
men även för invånare i sitt eget land.
uppgiftsskyddet.
farandet i deras hemländer, enligt
Samtliga kriterier går smidigt att uppfylla.
I Estland har säkerheten fastställts med ett

mer tillgängligt än någon annan form av
röstning, även för funktionshindrade.
https://ecr.
livecasts.eu/the-power-to-vote-anywhereanytime/help

provinsiell nivå, Austrailien, pilotförsök i

2. Val av presidentkandidat eller parti
3. Markera valsedel
4. Rösta

gen 2015: https://www.youtube.com/
watch?v=yZ4s95lFkk4

Röstsedeln är krypterad, vilket gör den
I Spanien är de på gång med försök för
till den som har röstat som visar vem hen
röstade på.
Du kan göra om ditt val. Om du ena dagen
tvingats rösta på kandidat A av någon som

har ett av de mest intakta röstsystemen i

sista rösten är den som räknas.

i det yttre kuvertet. Rösterna räknas elek
val. Det estniska systemet är världsledande

för att nominera presidentkandidater.
Vi gör allt online, det är via telefonen vi

ning är därmed säkrare än manuella val
påverkan från andra som vill tvinga någon
att rösta på en viss kandidat eller ett visst
parti. Jämfört med poströstning löper man
kuvert ska komma på avvägar eller i fel
händer.

En öppen historia
Österrikes presidentval 2016 måste göras
om efter anklagelser om oegentligheter i
rösträkningen. Omvalet skulle ha hållits i
oktober men är uppskjutet till december
på grund av att klistret i röstkuverten är för
dåligt. Detta hade inte hänt med e-röstning
och stora utgifter hade kunnat undvikas.
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